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Увод
■
■

BULGARIAN

■
■

Британският Закон по здравеопазване и безопасност на труда ви защитава
независимо дали работата ви е с нелегален или легален статут.
Работодателят ви е длъжен да се грижи за вашето здраве, безопасност и
благополучие.
Имате право да разполагате с информация за идентичността на работодателя си.
Ако не разполагате с такава информация, моля поинтересувайте се.
Според британския Закон по здравеопазване и безопасност на труда, някои неща
са ваше задължение.

Задължения на работодателя

ve
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Общи задължения
■
■

Да ви уведоми за възможни рискове за вашето здраве и безопасност, свързани с
работа ви.
Да ви покаже удостоверение, в което да е посочено, че работодателят ви
притежава Employers’Liability Compulsory Insurance (задължителна застраховка за
работодатели).

Информация и обучение
■
■
■

Да ви даде необходимата информация, инструкции и обучение, които са ви нужни
за да работите безопасно и да се увери,че сте ги усвоили.
Да се увери, че сте наясно с всички знаци за безопасност на работното място.
Да се увери, че ви е дадена възможност да разговаряте с опитен супервайзър и че
комуникацията между вас не представлява проблем.

Техника и работно облекло
■
■
■

Да не ви разрешава да използвате каквито и да били селскостопански машини,
включително трактори, освен ако не сте специално обучен за това.
Да се увери, че всяка машина и оборудване, които се налага да използвате, са
подходящи и в изправност.
Ако е необходимо, да ви осигури (безплатно) защитно оборудване или облекло, което
да бъде топло и/или водонепромокаемо, ако се налага да работите на открито.

Вашето благосъстояние
■
■
■

Да се увери, че има подходящи тоалетна и умивалня, които можете да използвате,
както и чиста питейна вода.
Да се увери,че можете да получите спешна медицинска помощ.
Да води списък на всички наранявания, заболявания или опасни ситуации и да
ги докладва на Health and Safety Executive(HSE) – организацията, отговаряща за
здравето и Безопасност на труда).
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Жени и младежи
■
■

Да се съобрази с всички рискове за жени в детеродна възраст, особено ако те са
бременни или кърмят.
Да се съобрази с нуждите на работници под 18 годишна възраст.

Вашите задължения
■
■
■
■
■

Да се уверите че процесът на работата ви не застрашава вас или други хора.
Да подпомагате работодателя си за намаляване на здравословните и трудови
рискове.
Да използвате каквото и да е защитно облекло или оборудване според начина, по
който сте обучени.
Да използвате правилно всички налични средства за вашето здраве и безопасност.
Да уведомите вашия работодател (в писмена форма), ако сте бременна, кърмите или
сте родили дете в последните шест месеца.

Какво да направите, ако се загрижени за вашето здраве и безопасност
■
■

Разговаряйте с вашия работодател, управител или супервайзър.
Разговаряйте с вашия здравен представител (ако разполагате с такъв).

Ако все още смятате, че вие или други работници са застрашени, свържете се с
HSE (длъжностното лице, отговарящо за здравето и Безопасност на работното
място). Можете да разговaряте с HSE лицето анонимно, без да съобщавате
името си. Вижте “ Допълнителна информация’за детайли за връзка.

Допълнителни съвети
Според британския закон, вие разполагате и с други основни права, като максимален
брой работни часове, време за почивка извън и на работното място, както и платен
годишен отпуск. За повече информация за условията на работа, моля свържете се с:
■
■
■

the Advisory, Conscillation and Arbitration Service (ACAS) National Helpline на телефон
08457 474747 или по електронната поща, чрез интернет страница: www.acas.org.uk;
местната Citizens Advice Bureau (служба за безплатен съвет на граждани) – моля
проверете в телефонния указател или на интернет страница: www.adviceguide.org.uk;
Професионалния съюз. Обадете се на TUC Know Your Rights (професионалния съюз
Знай Своите Права) на телефон 08970 600 4882 или по електронната поща чрез
интернет страница: www.tuc.ogr.uk

Допълнителна информация
За информация относно здравеопазване и безопасност на труда, моля позвънете
на HSE (организацията, отговаряща за здравето и Безопасност на работното място)
на телефон. 0845 345 0055, факс: 0845 408 9566, текстов телефон: 0845 408 9577,
електронна поща: hse.infoline@natbrit.com или пишете до HSE Information Services,
Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG или на интернет страница: www.hse.gov.uk
Тази брошура съдържа съвети за добра практика, които не са задължителни,
но които бихте могли да намерите за полезни в случай, че не сте наясно какво е
необходимо да направите.
Тази брошура е на разположение в пакети от 25 с приложена цена от HSЕ Books,
ISBN 978 0 7176 6241 8. Eдинични безплатни бройки
също са на разположение в HSЕ Books.
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